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   ًوِم القِ  الفصل الثان ٌَ ر فً  اَمةِ َتَفكَّ ٌَ  
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    ّنٌا الفصل الخامس ِذم   الدُّ
    ِاللٌلَ واترك التكاسل الفصل السادس قُم  
   على ذنوبك الفصل السابع اندم  
   نفسك وازدرها الفصل الثامن امقت  
   نفسك الفصل العاشر جاهد  
   احذر النار الفصل الحادي عشر  
   علٌك بالخوف من هللا الفصل الثانً عشر  
   علٌك بحب هللا الفصل الثالث عشر  
   تفاوت النفوس فً الخٌر والشر الفصل الرابع عشر  
   روض نفسك الفصل الخامس عشر  
   خالف هواك الفصل السادس عشر  
   تبصر فً نفسك الفصل السابع عشر  
   تذكر ٌا عامل الفصل الثامن عشر  
   الفائزون الفصل التاسع عشر  
   إلى التوبة واإلنابة الفصل العشرون سارع  
   ًوالعشرون بعض ثمرات الطاعة الفصل الثان  
   والعشرون الفصل الثالث  
   والعشرون احذر الغفلة الفصل الخامس  

  الفصل األول ابِك َعَلى َخِطٌَئِتكَ 

فُوُس ِفٌَما َبٌنَ   : إخوانً َدٌَها لو َتفكَّرت النُّ َرت ِحَسابَها فٌما لها وعلٌها لبعث  ٌَ َوَتَذكَّ
نهاره فً المعاصً وقد   : الُبكاء لمن طاَل ِعصٌانهُ  حزنها برٌد دمها إلٌها أما ٌحق
فقد خؾَّ مٌزانه وبٌن ٌدٌه الموت الشدٌد فٌه من  طال ُخسرانه ولٌله فً الخطاٌا

استقبل رسول هللا صلى هللا  )   : هللا عنهما قال وروى ابن عمر رضً 0العذاب ألوانه 
شفتٌه علٌه ٌبكً طوٌالً فالتفت فإذا هو بعمر  علٌه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع

بلؽنً أن   : وقال أبو عمران الجونً 0  ( العبراتُ  ٌا عمر ههنا ُتسكبُ   : ٌبكً فقال
ٌا   : هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌبكً فقال جبرٌل علٌه السالم جاء إلى رسول

ٌُبِكٌكَ  ٌا محمد ما جفت لً عٌٌن منذ خلق   : ما َتبكى أنت فقال أو  : قال  : رسول هللا ما 
إن هلل مالئكة حول   : وقال ٌزٌد الرقاشً 0فٌلقٌنً فٌها  هللا جهنم مخافة أن أعصٌه
ٌمٌدون كؤنما تنفضهم الرٌح من   : األنهار إلى ٌوم القٌامة العرش تجرى أعٌنهم مثل

w  : ٌا مالئكتً ما الذي ٌخٌفكم وأنتم عبٌدي  : عز وجل  فٌقول لهم الربخشٌة هللا
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s1#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s2#s2
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s2#s2
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s3#s3
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s3#s3
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s4#s4
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s4#s4
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s5#s5
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s5#s5
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s6#s6
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s6#s6
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s7#s7
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s7#s7
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s8#s8
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s8#s8
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s9#s9
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s9#s9
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s10#s10
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s10#s10
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s11#s11
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s11#s11
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s12#s12
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s12#s12
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s13#s13
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s13#s13
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s14#s14
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s14#s14
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s15#s15
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s15#s15
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s16#s16
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s16#s16
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s17#s17
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s17#s17
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s18#s18
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s18#s18
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s19#s19
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s19#s19
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s20#s20
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s20#s20
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s21#s21
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s21#s21
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s22#s22
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=152&CID=1#s22#s22


نا لو أن  : فٌقولون ما   : أهل األرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا ٌا ربَّ
ا رماه سهم القدر جعل  بكى داود حتى  : وقال السدى نبت العشب من دموعه فلمَّ

للخطائٌن فصار   : اؼفر لً فؤجابه  : ٌُنادى ٌتخبط فً دماء تفرٌطه ولسان اعتذاره
ماِد ثم بكى   : البنانً قال ثابت 0اؼفر للخطائٌن   : ٌقول َخَشى داود سبعة أَفرِش بالرَّ

َتَصاَعَد ِمن َصدِري الَؽراُم لُِمقلَِتً َفَؽالََبنى َشوِقً بَفٌِض  0حتى أنفذتها دموعه 
ِل َقم الَمَداِمعِ  وِح ُطول الَمَداِمعِ َوإِنَّ فً َظالِم اللٌَّ قال سلٌمان  رٌة إِذا بكٌُت َبَكت فً الدَّ
سؤل   : مجاهد قال 0ما شرب داود علٌه السالم شراباً إاِل مزجه بدموع عٌنٌه   : التٌمً

شراباً إال أبصر  داود ربَّه أن ٌجعَل خطٌئته فً َكفِِّه فكان ال ٌتناول طعاماً وال
خطٌئته وال ٌضعه  ه فمد ٌده وتناوله فٌنظر إلىخطٌئته فبكى وربما أتى بالقدح ثلثا
ودموعه  رأٌته )   : وقال بعض أصحاب فتح 0على شفتٌه حتى ٌفٌض من دموعه 

م قال  : خالطها ُصفرة فقلت عن واجب  بكٌُت الدموع على تخلفً  : على ماذا بكٌَت الدَّ
ؼفر   : هللا بك قال ما صنع  : فرأٌته فً المنام فقلت  : حق هللا والدم خوفاً أن ال أُقبل قال

ٌا رب   : بكٌت الدموع قلت ٌا فتح على ماذا  : قربتنً وقال  : قال  ! فدموعك  : لً قلت
دموعً خوفاً أن ال تصبح  بكٌت على  : فالدم قلت  : على تخلفً عن واجب حقك قال

در إِلى أجارتنا بالؽ ٌا فتح ما أردت بهذا كله وعزتً وجاللً لقد صعد  : لً قال
ُم رَحلُتم ٌَّ علَم خاٍل كٌؾ بات الُمَت ٌَ كب ُمتَّهم أَ وُعمَر اللٌل فٌَنا وِفٌُكم سواًء ولَِكن  والرَّ

م َتَناَءٌُتم من ا  َساِهَراٌت َوُنوَّ بَر َعنُهُم َولَمَّ َظاعنٌن وخلَّفوا قُلُوباً أََبت أَن َتعِرَؾ الصَّ
رته َوال َزال نظرة َتتَ  جلى ا حذَّ م َبِكٌَت علَى الواِدي فُحِرمتالتَّوِدٌع َعمَّ ماإهُ  ؽنَّ

ٌَحل الَماء أَكَثَرهُ دم قال عبد هللا بن عمرو بِكً  : َوكٌَؾ  ٌَ حتى َبَدت  كان ٌحٌى 
موع قد اتخذت فً َخده مجرى   : قال مجاهد 0أَضراسه  معاصٌه  ٌا من 0كانت الدُّ

نهى وٌوصى أكثر من أن تحصى ٌا من رضً أن ٌطرد وٌقصى ٌا دائم الزلل وكم ٌ
جهوالً بقدرنا ومثلنا ال ٌعصى إن كان قد أصابك داء داود فنح نوح نوح تحٌا  ٌا

روى عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أنه كان فً وجهه خطوط  0ٌحٌى  بحٌاة
وكان  0وبكى ابن مسعود حتى أخذ بكفه من دموعه فرمى به  0ُمسودة من البكاء 

وقال أبو  0ٌل ثم ٌبكً حتى تلتصق عٌنٌه بالل عبد هللا بن عمر ٌطفئ المصباح
وكان أبو عمران الجونً إذا  0حتى نرحمه  كنا ندخل علٌه فٌبكً  : ٌونس بن عبٌد

النهشلً إذا سمع األذان تؽٌر لونه  وكان أبو بكر 0سمع المإذن تؽٌر وفاضت عٌناه 
ابنه وبكى  0قد بكا حتى عمى  وكان نهاد بن مطر العدوى 0وأرسل عٌنٌه بالبكاء 

وكانت أمه  0عٌناه  وكان منصره قد بكى حتى جردت 0الُعال حتى عشى بصره 
الدستوائً حتى فسدت  وبكى هشام 0ٌا بنً لو قتلت قتٌالً ما زدت على هذا   : تقول

سنة حتى  وبكى ٌزٌد الرقاشً أربعٌن 0عٌناه وكانت مفتوحة وهو ال ٌبصر بها 
 بكى ثابت البنانً حتى كاد بصره أنو 0أظلمت عٌناه وأحرقت الدموع مجاورتها 

الَباُكوَن  َبَكى  : ال خٌر فً عٌن لم تبك  : نعالجك على أن ال تبكً فقال  : ٌذهب وقٌل له
ٌَسؤَُموَنا ِبَقاُع األَرِض من حمِن لٌَالً وَباُتوا َدمُعُهم ما  شوقً إِلٌهم َتُحنُّ متى َعلٌها  لِلرَّ

  : بكى فً نومه حتى ٌسمع أهل الدار كا حتى ربماٌَسُجدونا كان الفضُل قد أَلَِؾ البُ 
دُموِعً ال ُدُموع ُجفُوِنً وٌقول الحسن بن  َوَرقَّت ُدُموُع العٌن حتىَّ كؤََنها ُدُموعُ 

wأحسن الناس عٌنٌن ثم رأٌته بعد ذلك  رأٌت ٌزٌد بن هارون بواسط من  : عدقة
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ذهب بهما بكاء األَسَحار ٌا   : الجمٌلتان قال ما فعلت العٌنان  : مكفوؾ البصر فقلت له
حملك النوم تقدم حٌنئذ قوافل السهر على قلوب  هذا لو علمت ما ٌفوتك فً السحر ما

المستؽفرٌن من لم ٌذق حالوة شراب  الذاكرٌن وتحط رواحل المؽفرة على رباع
كٌؾ انقرض لم ٌبلػ من الحزن  السحر لم ٌبلػ ِعرفانه بالخٌر من لم ٌتفكر فً عمره

أبكً حتى ال أَقدر أن  أشتهً أن  : ما تشتهً قال  : قٌل لعطاء السلٌمً 0 الؽرض
وبكى مالك  0وجهه  أبكً وكان ٌبكً اللٌل والنهار وكانت دموعه الدهر سائلة على

لبكٌت أٌام  لو ملكت البكاء  : بن دٌنار حتى سود طرٌق الدموع خدٌه وكان ٌقول
ان إاِلأاَل ما لعٌن ال ترى قُلَل الح  : الدنٌا ٌَّ استهلت لجوِخ إِذا الحبُّ  مى وال جبل الد

للخوؾ َوَرقَّت رَفَعت دموعها  بكى إِذا َبَكت قادت الهوى وأََحلَّت إِذا كانت القلوب
ٌكن له مثل تقواهم لم ٌعلم ما الذي  إِلى العٌن وقت فؤعتَقت ِرقاباً للخطاٌا َرقَّت من لم

الذي َمن لَم ٌبت والحب حشو فإادِه لَم  لم مالم ٌع  : أبكاهم من لم ٌشاهُد جمال ٌوسؾ
القلب َهالَّ بكٌت على قسوتك وٌا ذاهل العقل فً  ٌدِر كٌَؾ ُتَفتَُّت األَكباد فٌا قٌاسً
على الدنٌا فكؤنك فً حفرتك وٌا دائم  مقبالً  الهوى َهالَّ ندمت على ؼفلتك وٌا

ئتك ومجلسنا َمؤَتٌم األعمال ُنح على خطٌ المعاصً خؾ من ؼبِّ معصٌتك وٌا سٌئ
ا الُبَكاء   0وٌوم القٌامة مٌعادنا لكشؾ الستور وهتك الؽطاء  للذنوب فابكوا فقد َحلَّ ِمنَّ

ومِ  ٌَ ر فً  اَمةِ  الفصل الثانً َتَفكَّ ٌَ   الِق

القٌامة  إن فً  : إخوانً تفكروا فً الحشر والمعاد وتذكروا حٌن تقوم األشهاد
لحسرات وإن فً الحشر لزفرات وإن عند الصراط لعثرات وإن عند المٌزان 

تى النظرات وإن الحسرة العظمى وإن الظلم ٌومئذ ظلمات والكتب تحوى ح لعبرات
فً الجنة ٌرتقون فً الدرجات وفرٌق فً السعٌر ٌهبطون  عند السٌئات فرٌق

  : َربِّ ارجعونً فٌقال  : فالن مات وتقول  : إالَّ أن ٌقال الدركات وما بٌنك وبٌن هذا
ومسلم فً صحٌحٌهما من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه  روى البخاري 0فات 

ٌعرق الناس ٌوم القٌامة حتى ٌذهب عرقهم فً  )   : قال صلى هللا علٌه وسلمعن النبً 
وأخرجا جمٌعاً من حدٌث أبً  0  ( حتى ٌبلػ آذانهم األرض سبعٌن ذراعاً وٌلجمهم

ثم ٌإتى  )   : هللا علٌه وسلم قال فً حدٌث سعٌد رضً هللا عنه عن النبً صلى
مدحه ومزلة   : رسول هللا وما الجسر قال ٌا  : بالجسر فٌجعل بٌن ظهرانً جهنم فقٌل

كالطرؾ وكالبرق وكالرٌح  علٌه خطاطٌؾ وَكاللٌب وحسك المإمن ٌعبر علٌه
ٌُسحب هلل دَر  0  ( سحباً  وكؤجاوٌد الخٌل فناج مسلم وناج مخدوش حتى ٌمّر آخرهم 

 الصوم فنحلت أجسادهم أقوام أطار ذكر النار عنهم النوم وطال اشتٌاقهم إلى الجنان
دافعوا أنفسهم عن  وتؽٌرت ألوانهم ولم ٌقبلوا على سماع العذل فً حالهم واللوم

سوم تركوا  شهوات الدنٌا بؽد والٌوم دخلوا أسواق الدنٌا فما تعرضوا لشراء وال
بالصالة  الخوض فً بحارها والعوم ما وقفوا باإلِشمام والروم جدوا فً الطاعة

ٌا بنً أاَل   : قالت أُم الربٌع أُم حٌثم لولدها والصوم هل عندكم من صفاتهم شئ ٌا قوم
فلما رأت  0ٌنام  ٌا أُماه من َجنَّ علٌه اللٌل وهو ٌخاؾ الثبات حق له أن ال  : تنام قال

ومن هذا   : نعم قالت  : ٌا بنً لعلك قتلت قتٌالً قال  : ما ٌلقى من السهر والبكا قالت
wالسهر قٌل لزٌد بن  علمون ما تلقى منالقتٌل حتى نسؤل أهله فٌؽفرون فوهللا لو ٌ
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توعدنً إن أنا عصٌته أن  إن هللا  : ما لنا لم نزل نراك باكٌاً وجالً خائفاً فقال  : مزٌد
الحمام لبكٌت حتى ال تجؾ  ٌسجننً فً النار وهللا لو لم ٌتوعدنً أن ٌسجننً إال فً

وته وتسٌل ص وكان آمد الشامً ٌبكً وٌنتحب فً المسجد حتى ٌعلو 0لً عبرة 
بكثرة  إنك تفسد على المصلٌن صالتهم  : دموعه على الحصى فؤرسل إلٌه األمٌر

أورثنً  إن حزن ٌوم القٌامة  : بكائك وارتفاع صوتك ولو أمسكت قلٌال ً فبكى ثم قال
ه  : دموعاً ؼزاراً فؤنا أسترٌح إلى ذرها ٌطوى َعلى  ٌا عاذَل الُمشتاق َدعُه َفإِنَّ

َفرات ؼٌر ح االزَّ ِعنَدهُ حاشاكا وعوتب  شاكا لَو كاَن َقلُبَك َقلبه ما لمُتُه حاشاك ممَّ
ٌُنزُل بهم من  إنً إذا ذكرت أهل النار  : عطاء السلمى فً كثرة البكاء فقال وما 

النار وال تبكً  عذاب هللا تعالى مثلت نفسً بٌنهم فكٌؾ لنفس تؽّل ٌدها وتسحب إلى
صحبت   : الملك وقال أسلم بن عبد 0الرفق أطلب   : ارفق بنفسك فقال  : وقٌل لبعضهم

إن عجائب   : قال ما لك ال تنام  : رجالً شهرٌن وما رأٌته نائماً بلٌل وال نهار فقلت
اللوم فؤٌن  كثر فٌك 0القرآن أطرن نومً ما أخرج من أُعجوبة إال وقعت فً أخرى 

نوم  ون الساهراتأسهرت والعٌ  : سمعً وهم قلبً واللوم علٌك منجد ومتهم قال
وما علٌهم سهري وال رقادي لهم وهل سمان  00ولٌس من جسمك إال جلدة وأعظم 

  0إاّل سهر وسقم خذ أنت فً شؤنك ٌا دمعً وخل عنهم  الحب

  الصالحة الفصل الثالث بادر باألعمال

ر به دار المصٌر وتهٌؤ لحساب الناقد البصٌر قبل  طوبى لمن بادر ُعمره القصٌر فعمَّ
 بادروا باألَعمال سبعاً  )   : قال علٌه الصالة والسالم 0فوات القدرة وإعراض النصٌر 

مفسداً أو موتاً مجهزاً أو هرماً  هل تنتظرون إاِّل فقراً ُمنسٌاً أو ؼنً مطؽٌاً أو مرضاً 
ٌُنتظر أو الساعة كان الحسن  0  ( فالساعة أدهى وأمر ُمفنداً أو الدجال فشر ؼائب 

بالرحٌل وجلس أولهم على آخرهم  عجبت ألقوام أُمروا بالزاد ونودي فٌهم  : ٌقول
  ( تشحذ والتنور ٌسجر والكبش ٌعتلؾ السكٌن )   : ٌا بن آدم  : ٌقول وكان 0وهم ٌلعبون 

فاستكثروا منها فً أوان كسادها فإِنه لو  إن بضاعة اآلخرة كاسدة  : وقال أبو حازم 0
ما   : وال كثٌر وكان عون بن عبد هللا ٌقول جاء وقت نفاقها لم تصلوا فٌها إِلى قلٌل

أجلكم مستقبل ٌوم ال ٌستكمله وكن من مإمٍل  دا منأُنزل الموت كنه منزلته ما قد ؼ
ٌُدرُكه إِنَّكم لو رأٌتم وكان أبو بكر  0األََجل ومسٌره بؽضتم األَمل وؼروره  لؽٍد ال 

إنا هلل ذهب درهمً وهو   : أَحدهم درهٌم لظل ٌومه ٌقول لو سقط من  : بن عٌاش ٌقول
ٌبادرون األوقات وٌحفظون  عمري وقد كان هلل أقوام ذهب  : ٌذهب عمره وال ٌقول

إنه ما   : فقٌل عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 0الساعات وٌالزمونها بالطاعات 
هللا عنها تسرد وسرد أبو طلحة بعد  وكانت عائشة رضً 0مات حتى سرد الصوم 

ما رأٌت ابن عمر صائماً فً   : نافع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أربعٌن سنة وقال
ما تركت الصالة فً جماعة   : المسٌب قال سعٌد بن 0مفطراً فً حضره  سفره وال

وكان األسود ٌقوم  0فً لٌلتٌن  وكان سعٌد بن جبٌر ٌختم القرآن 0منذ أربعٌن سنة 
ما تركت فً الجامع   : البنانً وقال ثابت 0حتى ٌخضر وٌصفر وحج ثمانٌن حجة 

ال نرى لسانك ٌفتر من   : هانئ وقٌل لعمرو بن 0سادنة إاّل وختمت القرآن عندها 
wوصام منصور بن  0األصابع  مائة ألؾ إاّل ما تخطئ  : الذكر فكم تسبح كل ٌوم قال
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ٌا بنً قال   : له أُمه المعتمر أربعٌن سنة وقام لٌلها وكان اللٌل كله ٌبكً فتقول
إلى ال تبك وأشار   : فقال لما حضرت أبو بكر بن عٌاش الوفاة بكت أخته  : الجمانً

قال  0عشر ألؾ ختمة  زاوٌة فً البٌت إنه قد ختم أخوك فً هذه الزاوٌة ثمانٌة
ختمة وفً كل شهر  وكان الشافعً رضً هللا عنه ٌقرأ فً كل شهر ثالثٌن  : الربٌع

بالراحة  رمضان ستٌن ختمة سوى ما ٌقرأ فً الصلوات واعلم أن الراحة ال تنال
شؽلهم  هلل در أقوام 0زرع حصد ومن جد وجد ومعالً األُمور ال تنال بالفتور ومن 

 تحصٌل زادهم عن أهالٌهم وأوالدهم ومال بهم ذكر المال عن المال فً معادهم
 وصاحت بهم الدنٌا فما أجابوا شؽالً بمرادهم وتوسدوا أحزانهم بدالً عن وسادهم
واتخذوا اللٌل مسلكاً لجهادهم واجتهادهم وحرسوا جوارحهم من النار عن ؼٌهم 

وا فَُإاِدي ولَِكنَّهم علَى َصٌَحة من  : فٌا طالب الهوى جز بنادٌهم ونادهم فسادهمو ٌَ  أَح
لوَعا ُطول  البٌن ماُتوا جمٌعاً حرُموا َراحة النَّوم أَجَفانهم َولَفُّوا علَى الزفرات الضُّ

واعد ُشمُّ األُنوؾ فطاُبوا أُُصوالً وَطاُبوا فُُروعا أَقبلت الحق  قلوبهم تراعى حق السَّ
والقُلوب فً رٌاض  فاألبدان بٌن أهل الدنٌا تسعى 0فذهلت بذلك عن مناجاة الخلق 

خائفٌن وَجنَّ  الملكوت ترعى نازلهم الخوؾ فصاروا والهٌن وناجاهم الفكر فعادوا
الح حّى على الفالح فقاموا متهجدٌن  علٌهم اللٌل فباتوا ساهرٌن وناداهم منادى الصَّ

فؤصبحوا  ار فتٌقظوا مستؽفرٌن وقطعوا بند المجاهدةوهبت علٌهم رٌح األَسح
ا رجعوا وقت الفجر باألَجر بادى الهجر ٌا خٌبة النائمٌن    0واصلٌن فلمَّ

  الفصل الرابع اذُكر الَموت

وتصوروا  أكثروا من ذكر هاذم اللذات وتفكروا فً انحالل بناء اللذات  : إخوانً
 مصٌر الصور إلى الرفات وأَعدوا عدًة تكفً فً الكفات واعلموا أن الشٌطان ال

ن ذكر الموت دخل العدو من باب ٌتسلط على ذاكر الموت وإنما إذا ؼفل القلب ع
وقال ٌزٌد  0إن الموت فضح الدنٌا فلم ٌترك لذي لُب به فرحاً   : قال الحسن 0الؽفلة 

ُسئل ابن  0من لم ٌردعه الموت والقرآن ثم تناطحت عنده الجبال لم ٌرتدع   : تمٌم بن
عن ما بال اآلدمً ُتستنزع نفسه وهو ساكت وهو ٌضطرب من القرصة  عٌاض

ٌا بن آدم مثل تلك الصرعة قبل أن تذر كل ؼرة فتتمنى  0توقفه  ألن المالئكة  : قال
َكم من محتضر تمنَّى الصحة للعمل هٌهات حقر علٌه بلوغ  الرجعة وتسؤَل الكرة

أما فاته  00مصرعه أو ما ٌشفً من البٌان مضجعه  األَمل أَو ما ٌكفً فً الوعظ
ا احتضر عبد الملك بن  0ل فً مكانة قلٌ أَما أنت عن 00مقدوره بعد إِمكانه  ولَمَّ

رجٍل من تهامة أرعى ؼنٌمات فً جبالها وأنً لم  وهللا لوددت أنًَّ عبد  : مروان قال
وقال  0ذهبت الحٌل فال حٌلة حتى صمت   : وجعل المعتضد ٌقول عند موته 0أِل 

حتى  سخرت بً الدنٌا  : لً دخلت على رجل فً النزع فقال  : أبو محمد العجلً
ٌا من قد امتطى  0  (  ! هاذم اللذات أما إِنكم لو أَكثرُتم ذكر )   : ذهبت أٌَامً وفً الحدٌث

المسامع تاهلل لقد طال المدى فؤٌَن  بجهله مطاٌا المطالع لقد مؤل الواعظ فً الصباح
المنى منازع رمتهم المناٌا بسهامها فً  المدامع أٌَن الذٌن بلؽوا المنى فما لهم فً

الخوادع ما زال الموت ٌدور على  وى والقواطع فعلموا أن أٌام النعم فً زمانالق
wكان الحرٌر فٌما مضى  الدوام حتى طوي الطوالع صار الجندل فراشهم بعد أن
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أكلوا الذي جمعوا وبنوا  المضاجع ولقوا وهللا ؼاٌة البالء فً تلك البالقع جمعوا فما
لقد أُمكنَت الفرصة  0ظعنوا  ما استراحوا ساعةمساكنهم فما سكنوا فكؤَنهم بها ظعناً ل

الهدى فالمجٌب فائز  أٌها العاجز ولقد زال القاطع وارتفع الحاجز والح نور
النجائز أَما تخافون  وتعاظمت الرؼائب وتفاقمت الجوائر فؤٌَن الهمم العالٌة وأٌَن

ا الطرٌق طوٌل أم 0 أما اعوجاج القناة دلٌل الؽامز 0هادم اللذات والمنى والمناجز 
العبور فما  قنطرة أَما القبور 0أما عقاب العتاب تحوى الهزاهز  0وفٌه المفاوز 

فؤٌَن المبارز أما  أَما العدد كثٌر 0أما ٌكفً فً التنقٌص حمل الجنائز  0للمجاوز 
والرماح  الحرب صعب والهلك ناجز والقنا مسوغ والطعن واجز واألمر عزٌز

 ت الشجاعة من بنً العجائز وترٌد إِصالح نادك واألمرتاهلل بطل 0البوس نواكز 
  0إِن لم ٌكن سبق الصدٌق فلٌكن توبة ماعز  0ناشز 

نٌا   الفصل الخامس ِذّم الدُّ

فعلت واحذرها  تفكر فً دنٌاك كم قتلت وتذكر ما صنعت بؤَقرانك وما  : أٌَها العبد
وروى عمار  0فإِنها عما البد منه قد شؽلت وإٌِاك أن تساكنها فإِنها إِن حلت رحلت 

مٌتٍة قد ألقاها  مرَّ بشاةٍ  ) م بن ٌاسر رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسل
وكان  0  ( على أَهلها والذي نفسً بٌده إِنَّ الدنٌا أهون على هللا من هذه  : أهلها فقال

 0حساٌب وحرامها عقاٌب  حاللها 0أَولها عناٌء وأخرها فناء  )   : ٌقول فً صفة الدنٌا
ومن نؤى عنها أَتته  من استؽنى بها فُتن ومن افتقر إِلٌها حزن ومن سعى لها فاتته

جمُة   : فقال وصفها بعض العلماء 0  ( ومن نظر إِلٌها أعمته ومن بصر بها بصرته
خمر  الدنٌا  : وقال ٌحٌى بن معاذ 0المصائب رتقُة المشارب ال تفً لصاحب 

منها  من شربها لم ٌفق إال بٌن عساكر الموتى نادماً بٌن الخاسرٌن قد ترك  : الشٌطان
 تعلق بحبل ؼرورها فانقطع وقدم على من ٌحاسبه على الفتٌل والنقٌرلؽٌر ما جمع و

والقطمٌر فٌما انقرض علٌه من الصؽٌر والكبٌر ٌوم تزل بالعصاة القدم وٌندم 
ٌا من حٌات حٌاته باآلفات لوادغ وأَؼراضه المنقلبة إِلٌها  0ما قدم  المسئ على

زع وسهام سهوه فً لهو دٌنه وشٌاطٌن هواه بٌنه وبٌن ما هو له نوا منقلبة زوائػ
على قلبه فؤنساه الحجر الدامػ إن وعظ فساه وإن قوم فزائػ  بوالػ قد جرحت الحجر
التقى فارغ كؤنً بك وسٌؾ الممات فً دم الحٌاة والػ نازلك  قلبه مآلن بالهوى ومن

النوابػ وتقضً التٌامن نبات سلب الحلى الصاٌػ ومر  فانزلك بالنوى عن األعالً
شموس عزك المنٌرات النوازغ وخرق  مر علٌك الشراب الساٌػ وطمسإلٌك ف

واهاً لمن جمعها واقتناها  دروع المنٌعات السداٌػ أٌن من جمع األموال وحماها
كانوا فٌها وعادت عزهم أحالماً  تناهى أجله وما تناهى كم سلبت الدنٌا أقواماً أقواماً 
إلى مال وتدبر أحوالهم إلى  مال أحالماً فتفكر فً حالهم كٌؾ حال وانظر إلى من

ونفسك معدود وجمسك بعد  ماذا آل وتٌقن أنك الحق بهم بعد لٌال ُعمرك فً مدةٍ 
تفٌق حتى تلقى وفاتك  مماتك مع دود كم أّملت أمالً فانقضى الزمان وفاتك وما أراك

ال  فاحذر زلل قدمك وخؾ طول ندمك واؼتنم وجودك قبل عدمك واقبل نصحى
w  0تخاطر بدمك 
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  التكاسل الفصل السادس قُِم اللٌَل واترك

وانتصبوا للنصب فً  صلوا لما نصبوا له األقدامهلل در أقوام هجروا لذٌذ المنام وتن
النهار اعتبروا وإذا  الظالم ٌطلبون نصٌباً من اإلنعام إِذا جّن اللٌل سهروا وإذا جاء

قال علٌه  0 نظروا فً عٌوبهم استؽفروا واذا تفكروا فً ذنوبهم بكوا وانكسروا
قربة إلى ربكم  قبلكم وإنهعلٌكم بقٌام اللٌل فإِنه دأب الصالحٌن  )   : الصالة والسالم

هللا عنه  وفً المسند عن ابن مسعود رضً 0  ( ومؽفرة للسٌئات ومنهاة عن اإلثم
ولحافه  رجل ثار عن وطائه  : عجب ربنا من رجلٌن )   : عن النبً صلى هللا علٌه وسلم

 من بٌن حبه وأهله إلى صالته ورجل ؼزا فً سبٌل هللا فانهزموا فعلم ما علٌه فً
  : قال أبو ذر رضً هللا عنه 0  ( ر وما له فً الرجوع فرجع حتى أهرٌق دمهالفرا

 نصؾ اللٌل وقلٌل  : أي صالة اللٌل أفضل قال ) رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  سؤلت
داود ال  ٌا  : ٌا رب أي ساعة أقوم لك فؤوحى هللا إلٌه  : قال داود علٌه السالم 0  ( فاعله

إِلّى  ره ولكن قم فً شطر اللٌل حتى تخلو بً وأخلوا بك وارفعتقم أول اللٌل وال آخ
أقرب  )   : وروى عمر بن عبسة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال 0  ( حوائجك

هللا  ما ٌكون الرب من العبد فً جوؾ اللٌل اآلخر فإِن استطعت أن تكون ممن ٌذكر
طاعتك  اللهم ارزقنً سهراً فً  : كان همام بن الحارث ٌدعو 0  ( فً تلك الساعة فكن

  : وٌقول فما كان ٌنام إاِل هنٌهة وهو قاعد وكان طاوس ٌتقلب على فراشه ثم ٌدرجه
نازالً بٌننا  كان ربٌعة  : وقال القاسم بن راشد الشٌبانً 0طٌر ذكر جهنم نوم العابدٌن 

الركب  اٌا أٌه  : وكان ٌصلً لٌالً طوٌالً فإِذا كان السحر نادى بؤَعلى صوته
ومن  فٌسمع من ههنا باك  : أهذا اللٌل تنامون أال تقومون فترحلون قال  : المعّرسون
 0عند الصباح ٌحمد القوم السرى   : فإِذا طلع الفجر نادى بؤَعلى صوته 0ههنا داع 

اك أدركت قوماً ٌستحٌون من هللا فً سواد هذا اللٌل من طول الضجعة   : قال الضحَّ
أٌن قاطنوك ٌا مواطن   : أٌن ساكنوك ٌا بقاع اإلِخالص  : ابمنازل األحب ٌا 0

أٌن زائروك خلت وهللا الدٌار وباد القوم   : أٌَن عامروك ٌا مواضع التهجد  : األَبرار
  : أرباب السهر وبقً أهل النوم واستبدل الزمان أكل الشهوات ٌا أهل الصوم وارتحل

ّب أَن ٌَ  َكَفى هوى معطلة قفرا هلل دّر أقوامَحَزناً ِبالَوالِِه الصَّ ٌَ اجتهدوا  رى مناِزَل َمن 
لو  فً الطاعة وتاجروا ربهم فربحت البضاعة وبقً الثناء علٌهم إلى قٌام الساعة

 رأٌتهم فً الظالم وقد الح نورهم وفً مناجاة الملك العالم وقد تم سرورهم فإِذا
لى ما حملت تذكروا ذنباً قد مضى ضاقت صدورهم وتقطعت قلوبهم أسفاً ع

ا وَقفنا والرسائُل بٌَننا دموٌع  0رسالة الندم والدمع سطورهم  ظهورهم وبعثوا ولَمَّ
الً بالَعقٌِق وِظلَُه األَنٌق فقطعنا القلوَب تؤسفا َنهاها نسٌم  الواجدون توقفا ذكرنا اللٌَّ

با إِن ُزرَت أَرَض أَِحبتً فَخَصُهم منًِّ بُكِل سالم وَبلِؽُهم أَنً رَهن َصبابٍة وأَن بُ  الصِّ
ٌَكفٌنً ُطروُق خٌالِهم لَو أََن ُجفونً ُمتعت بمنام وَقد  َؼرامً َفوَق ُكَل َؼراِم وإِنً ل

ٌَوم لِقاُكم كانَ  فطر صٌامً جال الفكر فً قلوبهم  ُصمُت ِمن أَوقات َنفسً ُكلَها و
أنفسهم فحققوا حسابهم  فالح صوابهم وتذكروا فذكروا كذكر إعجابهم وحاسبوا

سمرهم مع أترابهم  ادموا للمخافة فؤصبحت دموعهم شرابهم وترنموا بالقرآن فهوون
شبابهم فٌا حسنهم  وكلفوا بطاعة اإلله فانتصبوا بحرابهم وخدموه مبتذلٌن فً خدمته

w  0ورٌح األسحار قد حركت أثوابهم وحملت قصص ؼصصهم ثم ردت جوابهم 
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  الفصل السابع اندم على ذنوبك

هوى قد هوى  تفكر فً ُعمر مضى كثٌره وفً قدم ما ٌزال تعثٌره وفً  : أٌها العبد
 ت قد قل نظٌره وتفكر فً صحٌفة قد اسودت وفً نفس كلماأسٌره وفً قلب مشت

قال أبو الدرداء رضً هللا  0نصحت صدت وفً ذنوب ما تحصى لو أنها عدت 
الدنٌا لم تخلق   : وقال أبو ٌوسؾ بن أسباط 0ساعة خٌر من قٌام لٌلة  تفكر  : عنه

من شدة  وكان سفٌان الثوري 0وإنما خلقت لتنظر بها إلى اآلخرة  لتنظر إلٌها
روعة عند انتباه من ؼفلة وقال ٌحٌى بن   : وقال أبو بكر الكتانً 0تفكٌره ٌبول الدم 

الخالئق صوت النائحة على الدنٌا فً الؽٌب من ألسنة الفنا تساقطت  لو سمع  : معاذ
 0ولو رأت القلوب بعٌن اإلٌمان نزهة الجنة لذابت النفوس خوفاً  القلوب منهم حزناً 

ولو أدركت القلوب  0اإلٌمان نزهة الجنة لذابت النفوس خوفاً  ب بعٌنولو رأت القلو
سبحان  0مفاصلها ولهاً ولطارت األرواح من أبدانها دهشاً  كنه محبة خالقها لتخلعت

ٌا  0األشٌاء وألهاهم بالوصؾ عن حقائق هذه األنباء  من أؼفل الخلٌقة عن كنه هذه
رضاً لعقوبة األحد ما سخطه ٌا معرضاً ؼلطه ٌا معت ذاهباً فً شططه ٌا واقفاً مع

فً ؼلطه ٌا من ال ٌفرق بٌن صحٌح القول  عن االعتبار سمعه ٌا مطلقاً لسانه
لفارطه إلى متى على قبٌح ؼطه هال  وسقطه أما له عبرة بقرطبة أما هناك استدراك

صحا التعظ وأثر فٌه اللوم  عبؤ متاعه فً سقطه أال حذر من فً ٌد طاهً كال لو
وانقرض ال ٌلتفت  جر لكنه فً ؼاٌة الؽلظ أفسدته المعاصً فلم ٌظهر الشٌبوازد

إذا زادت  إلى من الم وال من وعظ سٌندم على تضٌٌع ما كان احتفظ سٌفر العالج
العظٌم  الكظظ سٌخرس لسان طال ما لفظ من لم ٌبق من عمره إال األمل وهو للوزر

جل تراعى الخلق وتنسى حقه قد حمل وأثقل سٌعرض علٌك من المعاصً مما دق و
وجل قد سود صحٌفته ومؤلها من قٌح العمل حملت علٌه األمانة فتؽافل عنها  عز

إلى االستقامة ولكما قوم ذل ال ٌعرؾ وال ٌقبل قد حله رحلة نحلة  وضلَّ ٌدعى
ؼره مكر سوؾ وأوثقه قٌد لعلَّ إالم تمنى النفس ما ال تناله  مناحلها من حل قد

دعانً لشؤنً واذهبا حٌث   : متصرماً وقد قالت السبعون للهرى ٌعد وتذكر عٌشاً لم
  0شئتما 

  الثامن امقت نفسك وازدرها الفصل

ومن  من تفكر فً ذنوبه تاب ورجع ومن تذكر قبٌح عٌوبه ذل وتواضع  : إخوانً
  : كان ٌزٌد الرقاشً ٌقول 0علم أن الهوى ٌسكن تصبر ومن تلمح إساءته لم ٌتكبر 

 وقال حذٌفة 0والهفاه سبق العابدون وقطع بً وكان قد صام أثنٌن وأربعٌن سنة 
فٌا أٌها العبد  0و أصبت من ٌبؽضنى حقٌقة ألوجبت على نفسً حبة ل  : المرعشً
نفسك باللوم والمقت واحذرها فكم ضٌعت علٌك من وقت واندم على زمان  ُعد على

وروى وهب بن  0أنفقت ونادها ٌا محل كل بلٌة فقد وهللا صدقت  الهوى فمن كٌسك
تمرة وطلب حاجة من سبعٌن سنة ٌؤكل كل سنة إحدى عشرة  أن رجالً صام  : منبه

من قبلك بلٌت لو كان فٌك خٌراً أعطٌت فنزل   : فقال هللا فلم ٌعطها فؤقبل على نفسه
wالتً ازدرٌت فٌها على نفسك خٌر من عبادتك وقد  إن ساعتك هذه  : إلٌه ملك فقال
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أخذت بٌد سفٌان بن عٌٌنة فً هذا   : عٌاض وقال فضٌل بن 0أعطاك هللا حاجتك 
وجه األرض شر منً ومنك فبئس ما  على إن كنت تظن أنه قد بقً  : الوادي فقلت له

خفٌت أضراسً من أكل   : فقال كٌؾ أنت  : وقال رجل ألبً الحسن الموسمى 0ترى 
وأؼراضه ٌا معرضاً عن  ٌا واقفاً مع هواه 0نعمة وكل لسانً من كثرة ما أشكوه 

وعلم اندباغ عمر  راضهذكر عوارضه إلى أعراضه ٌا ؼافالً عن الموت وقد جد بمق
وروضه  أؼراضه سٌعرؾ خبره إذ أحاط به أشد أمراضه وأخرج من خرات الدٌار

 وألقى فً لحد وحٌد ٌخلو برضراضه وعلم أنه باع أؼراضه ٌا من بالهوى كالمه
وحدٌثه وفً المعاصً قدٌمه وحدٌثه وعمره فً خطاٌا خفٌفه وأثٌثه من له إذا ألحد 

إذا حامت حول حماه الردى لٌوثه من له من كرب ال ٌرحم قبره من ٌؽٌثه من له  فً
له من جحفل ال ٌهدم كباشه من له من لحٍد ال ٌدفع حشاشه من له من  عطاشه من

من له من قبٍر فعل فٌه معاشه من له من موقؾ ال ٌرد بطاشه  جدث عمله فً فراشه
شه من نجاشه من له من حساب عقاب رذاذه ٌردى ورشا من له ٌومئذ وال ٌقوى

كم عاهد ونكث كم آثر الهوى وعبث كم  ٌخلصه الٌوم من هوى قد أسرته رشاشه
توبٌخه وما أكترث ولقد بعث إلٌه ولقد  ؼره ؼرٌر بالسحر قد نفث تاهلل لقد بولػ فً

بالهوى ولسانه بالرفث كلما أصبح  بعث إلٌه النذٌر وما ٌرى من بعث قلبه مشؽولٌ 
ٌوم الضرٌح من القبٌح  طن قبٌح خبٌث سٌندممعاهداً وأمسى نكث ظاهر صحٌح وبا

المعاصً إذا حل  حرث سٌبكً ندمان الهوى ٌوم الظمؤ عند اللهث سٌعرؾ حٌرة
ولم بعث  الحدث سٌرى سٌره إذا ناقش السائل أو بحث سٌفرغ السن ندماً إذا نادى

 عجباً لجاهل باع تعذٌب النفوس براحات الجثث القلب أسٌر بالحزن والدمع ؼزٌر
كم بت ودمعً منهم لو ٌذرأ   ! شجن والفكر ٌذٌب القلب فما مثل الفكر على البدنبال
وجدى ثمن واهاً لزمان طاب لنا وما أسرع ما ولى وفنى ما ؼردت الوراقى  فً

وأهاجت حزنً ٌا عٌنً أعٌنً قلباً قلقاً بالدمع لٌطفئ نار الشجن  على ؼصن إال
أبكً زللً أبكً خللً أبكً عملً  خطئً وذنوبً قد مؤلت بدنً أصبحت أسٌراً فً

ٌنقذنً من كرب الموت ٌخلصنً ونزلت وحٌداً فً  كً ٌرحمنً من لً ٌوم الشدة
قرنوا بالموت جمٌعاً فً قرن كم سرت  جدث قفر وكؤنً من لبن أٌن األقران وما

أٌن هم عهدي بهم قبل المحن   : على ربع لهم وأطلت مسائلة الزمن ٌا دار حبٌبً
أسراء الحٌرة والحزن  دارت بهم أمانً الزمن أسرتهم قوة فهم  : مقالت لً داره

قد كانوا فٌه من  تركوا المال لؽٌرهم ولم ٌصحبهم ؼٌر الكفن تاهلل لقد سئلوا عما
لقد   : إخوانً سارع إلى الجنة 0الفتن فتٌقظ قبل لحاقهم من طول الرقدة والوسن 

وضٌع  ؽافل عن أمر قرٌب كانخاب من باع باقٌاً بفان وخطر فً ثوبً متوان وت
آٌات  ٌوماً موجوداً فً تؤمٌل ثان أما الجنة تشوقت لطالبٌها وتزٌنت لمرٌدٌها ونطقت
القرآن بوصؾ ما فٌها ومؤلت أسماع العباد أصوات واصفٌها كؤنكم بالجنة وقد 

 0أبوابها وتقسمها ٌوم القٌامة أصحابها وؼنت ألسن األمانً قرٌب قبابها  فتحت
 َؼداً َترٌَن الَطلَح والِجباال روى أبو هرٌرة رضً هللا عنه  : َدلٌلَها وقاال ُبشَرها

من  لبنة من ذهب ولبنة  : ٌا رسول هللا حدثنا عن الجنة ما بناإها قال  : قلنا )   : قال
 مالطها المسك األذفر وحصباإها الٌاقوت والجوهر وترابها الزعفران من  : فضة

بن  روى أُسامة 0  ( د ال ٌموت ال تبلى ثٌابه وال ٌفنى شبابهٌدخلها ٌنعم ال ٌٌؤس وٌخل w
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إلٌها هً  ما ذكر الجنة إال مشمر )   : زٌد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال ٌوماً 
 ورب الكعبة نور ٌتؤلأل ونهر مطروز وزوجة ال تموت وحبور ونعٌم مقام أبداً 

سهل بن  روى 0  ( إن شاء هللا  : قولوا  : نحن المشمرون لها ٌا رسول هللا فقال  : فقالوا
بٌن كل  إن فً الجنة مائة درجة ما )   : سعد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

 درجتٌن كما بٌن السماء واألرض وإن جنة الفردوس وسطها وأعالها سماء وعلٌها
أمً ٌا فداك أبً و  : ٌوضع العرش ٌوم القٌامة ومنها تفجر أنهار الجنة قال رجل

نعم والذي بعثنً بالحق إن فٌها لخٌالً من ٌاقوت أحمر   : هللا فٌها خٌل قال رسول
بؤبً وأمً فداك هل   : خالل ورق الجنة ٌتراءون علٌها فجاء رجل فقال ٌروث بٌن

نعم والذي نفسً بٌده إن هللا عز وجل ٌوحى إلى شجرة فً الجنة   : فٌها صوت قال
م ذكري فً الدنٌا عن عزؾ المزاهر والمزامٌر شؽله أن أسمعً عبادي الذٌن

بادري باألوقات قبل انصرامها واجتهدي فً حراسة   : ٌا نفس 0  ( بالتسبٌح والتقدٌس
وقد تشققت وباألمور وقد تحققت وبوجوه المتقٌن  لٌالً الحٌاة وأٌامها فكؤنك بالقبور

فقد جدلوا وأما  أما الورعون  : ٌا نفس 0وقد أشرقت وبرءوس العصاة وقد أطرقت 
ٌا  0وأما الواعظون فقد صاحوا  الخائفون فد استعدوا وأما الصالحون فقد راحوا

بالتعب قد مضى وبحرصك  اتعبً قلٌالً تسترٌحً فً الفردوس كثٌراً كؤنك  : نفس
البطال فً إدراك  من اللعب قد مضى وثمر الصبر قد أثمر حالوة الرضا ال ٌطمعن

حفت الجنة  لبطل المجتهد من ؼاب حٌن النزال فما شهداألبطال هٌهات أن ٌدرك ا
 بالمكاره فال ٌوصل إلٌها إال بالمضض كذلك كل محبوب ٌلذ وكل عرض من ؼٌر

 العلم ال ٌحصل إال بالنصب والمال ال  : مشقة وإال متى لم ٌبعد على طالٍب المشقة
 0بعد تعب طوٌل  ٌجمع إال بالتعب واسم الجواد ال ٌناله بخٌل وال ٌلقب بالشجاع إال

اُل أٌها العبد عزمت فبادر  إن  : لَوال المَشَقة ساَد الناس ُكلَُهم الجود ٌفقر واإلِقباُل قتَّ
 سلع 0وإن هممت فثابر واعلم أنه ال ٌدرك المفاخر من كان فً الصؾ اآلخر 

المجد كاسدة وكؤن قد ؼلت ومراعى الفضل قرٌبة وكؤن قد علت وكؤنك بؽاٌات 
نجلت فؤصبحت حالوة البطالة من أفواه الؽافلٌن قد رحلت وأصبحت ا الؽفالت قد

حلت وتفاوت فً السباق مضمار وبطٌن كما تفاوت فً  راٌات المجاهدٌن قد
المجَد َتمراً أَنَت آِكلُُه ال َتبلُػ المجَد َحتى َتلَعق  ال َتحَسبَ  0اإلحراق ماء وطٌن 

ا فؤجرها كثٌر وأحسن قرى ضٌؾ فحٌنها ٌسٌر وأثبت للرزٌ الَصبرا فاصبر للبالٌا
َن ِمَن الَمناٌا  0الظمؤ فبٌن ٌدٌك ماٌء ؼٌٌر  الهم بالصبر الؽزٌر وتجلد على ال تجَزعَّ

تؤَتً ِبِه األَقداُر فكؤَن َقد انكَشَفت ؼٌاٌات البال وانجابت اآلفات  إِذا أََتت واصِبر لِما
رأٌَُت  وَجرى الَجزوُع لِما َجَنى َثَمَر األََسى فَجرى ِباَل أَجر لَُه الِمقدار إِنًِّ واألَكدار

للَبالٌا مهََّدت ووراء  معاِشراً لَم ٌفهموا َمعنى الوجود فؤَصَبحوا َقد حاروا ُدنٌاَك دارٌ 
  .َذلك إِن عقلت نهار

  الفصل العاشر جاهد نفسك

زمان  حاسب نفسك فً خلوتك وتفكر فً انقراض مدتك واعمل فً  : أٌها العبد
هل نفسك معك   : حٌفتك وانظرفراؼك لوقت شدتك وتدبر قبل الفعل ما ٌملى فً ص

wعلٌك فً مجاهدتك لقد سعد من حاسبها وفاز وهللا من حاربها وقام باستٌفاء  أو
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وطالبها وكلما ونت عاتبها وكلما تواقفت جذبها وكلما نظرت فً آمال  الحقوق منها
الكٌس من دان نفسه وعمل لما بعد  )   : علٌه الصالة والسالم قال 0هواها ؼلبها 

وقال عمر بن  0  ( نفسه هواها وتمنى على هللا األمانً العاجز من أتبعالموت و
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وطالبوا بالصدق فً  )   : الخطاب رضً هللا عنه

أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أهون علٌكم فً الحساب  األعمال قبل أن تطالبوا وزنوا
وَمِئٍذ ُتعَرُضونَ  )   : ؼداً وتزٌنوا للعرض األكبر ةٌ  ٌَ ٌَ وقال الحسن  0  ( اَل َتخَفى ِمنُكم َخاِف

أٌسر الناس حساباً ٌوم القٌامة الذٌن حاسبوا أنفسهم هلل عز  )   : البصري رحمة هللا
ن كان عند همومهم وأعمالهم فإن كان الدٌن هلل هموا باهلل وإ وجل فً الدنٌا فوقفوا

الحساب على الذٌن أهملوا األمور فوجدوا هللا قد أحصى  علٌهم أمسكوا وإنما ٌثقل
ا َوٌلََتَنا )   : علٌهم مثاقٌل الذر فقالوا ٌَُؽاِدُر َصِؽٌَرًة َواَل َكِبٌرًة إاِلَّ  ٌَ  َماِل َهَذا الِكَتاِب اَل 

أصدقاإه ومن نفر عن  من نفر عن الناس قل )   : وقال أبو بكر البخاري 0  (  ( أَحَصاها
المعلم أنه  ذنوبه طال بكاإه ومن نفر عن مطعمه طال جوعه وعناإه ونقل توبة بن

فإذا هً  نظر ٌوماً وكان محاسباً لنفسه فإذا هو ابن ستٌن إال عاماً فحسبها أٌاماً 
بإحدى  ألقى الملٌك  ! ٌا وٌلتً  : وقال إحدى وعشرون ألؾ ٌوم وخمسمائة ٌوم فصرخ

وعشرٌن ألؾ ذنب وخمسمائة ذنب فكٌؾ ولى فً كل ٌوم عشرون ألؾ ذنب ثم خر 
ٌا لها من ركضة إلى الفردوس األعلى   : علٌه فإذا هو مٌت فسمعوا هاتفاً ٌقول مؽشٌاً 

 المإمن مع نفسه ال ٌتوانى عن مجاهدتها وإنما ٌسعى فً سعادتها  : إخوانً 0
علٌها واؼتنم لها منها فإنها إن علمت منك الجد جدت وإن رأتك مائالً عنها  فاحترز

حثها الجد بلحاق الصالحٌن سعت وقفت وإن توانى فً حقها قلٌالً وقفت  صدت وإن
لم تلبث أن صفت وأنصفت وإن مال عن العزم أماتها وإن التفت  وإن طالبها بالجد

ى روح السعة من رأى التناهً فً المجلس خرج إل عربدت من صبر على حر
مشاهدة التناهً تقصٌر أمله ومشاهدة  المبادي سلم ومن رأى التناهً هلك ألن

  : ٌا هذا 0راقب العواقب سلم  من  : المبادي فً التناهً تسوؾ عمله وفً الجملة
الجوع وترك الطمع  هالل الهدى ال ٌظهر فً ؼٌم الشبع ولكن ٌبدو فً صحو

وما سمع وال  سمعت  : لى حب الدنٌا فتقع وال تكن من الذي قالواحذر أن تمٌل إ
 ممن سوؾ ٌومه بؽده فمات وال رجع كال لٌندمن على تفرٌطه وما صنع ولٌسؤلن

عن تقصٌره فً عمله وما ضٌع فٌا لها من حسرة وندامة وؼصٍة تجرع عند قراءة 
وناً لما رأى من رأى فٌه وما جمع فبكى بكاء شدٌداً فما نفع وبقى محز كتابه وما

بٌن ٌدٌه وقد سمع فال ٌنفعه الحزن وال الزفٌر وال البكاء وال  نور المإمن ٌسعى
  0الجزع 

  الفصل الحادي عشر احذر النار

وهللا  -وخسر  لقد خاب من آثر شهوة من حرام فإن عقباها تجرع حمٌم آن  : إخوانً
الهلك وبار  من أطلق نفسه فٌما ترٌد بعد أن سمع الزبانٌة وأؼالل الحدٌد وهلك كل -

قال   : عنه هرٌرة رضً هللاقال أبو  0كل البوار من اشترى لذة ساعة بعذاب النار 
أوقد علٌها  أوقد على النار ألؾ سنة حتى احمرت ثم )   : النبً صلى هللا علٌه وسلم

w 0  ( ألؾ سنة حتى ابٌضت ثم أوقد علٌها ألؾ سنة حتى اسودت فهً سوداء مظلمة
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هذه  ناركم )   : وروى أبو هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
وروى ابن مسعود  0  ( ما ٌوقد بنو آدم جزء واحد من سبعٌن جزءاً من جهنمم

ٌإتى بجهنم ٌومئٍذ لها  )   : هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال رضً
  : وقال وهب بن منبه 0  ( ألؾ زمام مع كل زمام سبعون ألؾ ملك ٌجرونها سبعون

ٌضها وزفٌرها وشهٌقها صرخت الجبال الجبال فسمعت حسٌس النار نق إذا سٌرات
وفً المسند  0ٌرجع أوائلها على أواخرها ٌدق بعضها بعضاً  كما تصرخ النساء ثم

ٌعظم أهل  )   : عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال عن ابن عمر رضً هللا عنهما
أحدهم وعاتقه سبعمائة عام وإن ؼلظ جلده سبعون  النار حتى إن بٌن شحمة أُذن

إن  )   : النبً صلى هللا علٌه وسلم قال اعاً وروى الزهري عن أبً هرٌرة عنذر
ٌخلص إلى جوفه فٌلهب ما فً جوفه  الحمٌم لٌصب على رءوسهم فٌنفذ الحمٌم حتى

أهل النار   : وقال أبو موسى 0  ( حتى ٌمرق من قدمٌه وهو الصهر ثم ٌعاد كما كان
هلل  0فٌها السفن لجرت  حتى لو أرسلت ٌبكون الدموع حتى تنقطع ثم ٌبكون الدماء

وواجبً وقطعوا  در أقوام أذهبوا أعمارهم فً طلبً وأتعبوا أعضاءهم فً فرضً
على النار  قواطعهم ألجِل التعلق بً وحلموا عن الجهال خوفاً من ؼضبً فإذا مروا

وما  إذا رأت النار من جاهد بالخٌر 0جرٌاً ٌا مإمن قد أطفؤ نورك لهبً   : قالت
خافت خافت وإذا شاهدت نفوساً طال ما صافت صافت وإذا عاٌنت أجساماً ما نبتت 

هال تشبهت ٌا هذا بهإالء القوم هال تنبهت من هذا  0الحرام وعافت عافت  من
وأنت وقت العشاء نائم وقلبك فً حب شهوات البهائم هائم قل للذي  الرقاد والنوم

أمسنا الفنا خذ حكمة تخصنا بها   : اً حظه ٌحكى البهائم هائم ألجؤه عاجل لهوه عن
ٌُطَرُد فال ٌزول وأنت ُتدعى فال تجب   : نائم ٌا هذا فانظر وال تبػ الفنا ٌا  0المحب 

الُم فإَِننً لََؽاٍد َعلى ِحٌَطاِنُكم فُُمَسلُِّم رحم هللا عظماً طالما نصبت َفإِن َتَمَنعوا منًِّ  السَّ
ثبت وثبت إن ذكرت عدله رهبت وهربت وانتصبت فإذا جن اللٌل علٌهم فتمكن و

فضله فرحت وطربت اعترؾ عن طاعته أنها قد أذنبت وقامت شاكرة  وإن تفكرت
فنبت الحت لها ذنوبها فبكت علٌها وندبت وصاحت بها  لمن جمعها على إحسانه

َة َحسَرًة وتش ِقؾ  : ألسن الؽفران فاهتزت وربت قاً بالِدٌار َفَهذِه آثاُرُهم َتبكً األَِحبَّ وُّ
فً  ِبها أُسائُل ُمخِبراً َعن أَهلِها أَو صاِدقاً أَو ُمشِفقاً فؤَجاَبنً داعً الَهوى َكم َقد وَقفتُ 

عً أََتَناُم َبعَد فراق  رسِمها فارقُت َمن َتهوى فَعزَّ الُملَتقى َطَرَق الخٌال وقال لً ٌا ُمدَّ
فٌكم بقا ٌا سادة مذ  كم جٌران اللقى وحٌاُتُكم قسماً بؤَنً صادق ال طاب لً من بعد

منهم أم لم ترهم كالَّ  حملوا أَجمالهم ما أَورثونً بعدهم إاِلَّ الشقا أترى األرض خلت
مجراهم أما أمواتهم  لو وصفت أعمالهم عرفناهم أما األحٌاء منهم فالقطرة تجري

رٌح فضلهم فهل  قؾ ٌا هذا على قبورهم ونادهم واستنشق 0فمعنى األحبار معناهم 
ٌقظاناً ولَهاناً وأَهالناً  عانً فً اجتهادهم ضائر َكم قد وَقفُت وأَحبابً بَمنِزلٍة َتبٌتُ الم

انا الَنسٌُم ِبما َسقٌا وأَلقى بالجرع ٌَّ ٌُسِعُدونا كوُر المطً  فهاجها حٌن ح حٌنا َنبكً َف
قُون فٌها أَم مطاٌانا وال ر األَشٌاَء ما وَجدت كوج َفهل َنحُن الُمَشوَّ دنا العٌس َمن َقطَّ

  بل رقت لشكوانا

w  هللا الفصل الثانً عشر علٌك بالخوؾ من
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فالخوؾ  علم عظمة اإلله زاد وجله ومن خاؾ نقم ربه حسن عمله من  : إخوانً
صحبت   : قال الحسن 0ٌستخرج داء البطالة وٌشفٌه وهو نعم المإدب للمإمن وٌكفٌه 

 0أقواماً كانوا لحسناتهم أن ُتردَّ علٌهم أخوؾ منكم من سٌئاتكم أن تعذبوا بها 
ه أقبل من دفن حمٌمه وإذا كان إذا أقبل كؤن  : ووصؾ ٌوسؾ بن عبد المحسن فقال

وكان  0كؤنه أسٌر من ٌضرب عنقه وإذا ذكرت النار فكؤنما لم تخلق إال له  جلس
أتاهم من هللا وعٌد وفدهم فناموا على خوؾ وأكلوا   : الخائفون ٌقول سمٌط إذا وصؾ

واعلم أن خوؾ القوم لو انفرد قتل ؼٌر أن نسٌم الرجاء ٌروح  0على تنؽٍص 
َلو ُوِزَن َخوُؾ المإمن  )   : ولذلك روى 0ٌحٌى أشباحهم  اإلنعامأرواحهم وتذكر 
فالخوؾ للنفس سائق والرجاء لها قائد إن ونت على قائدها حثها  0  ( ورَجاإه العتدال

سائقها حركها قائدها مزٌح الرجاء ٌسكن حر الخوؾ وسٌؾ  سائقها وإن أبت على
كر وأصبح للهم قد هجر وإن تفكر فً اإلنعام ش وإن -سوؾ  -الخوؾ ٌقطع سٌؾ 

أَظلَت َعلٌنا ِمنَك ٌوماً َسحابًة   : وأنشد نظر فً الذنوب حذر وبات جوؾ اللٌل ٌعتذر
  ؼٌَمها فٌائٌس طامٌع وال َؼٌَثها باقً فٌروى عطاشها أََضاَءت لَنا برقاً وأَمَطرتنا َفال

  هللا الفصل الثالث عشر علٌك بحب

أدم   ! هذا خٌر من العطب فً طرٌق البطالة ما  : الموت فً طرٌق الطلب  : إخوانً
 لنوم وشمر فً لحاق القوم فإذا وصلت إلىالسهر والصوم وخل ألربابه طول ا

 علٌك بإدمان الذكر لعل ذكرك القلٌل ٌنمى ذكره الجلٌل  : أنخت بجناب ٌا هذا  : دوائك
 ال تعجز عن حفر ساقٌة وإن ربت فإنك إذ 0أنا جلٌس من ذكرنً   ( أَكَبرُ  َولَِذكُر هللاَِ  ) 

حقتها بساحل البحر فاض من ماء البحر إلٌها فصارت دجلة أخلص فً ذكرك لعله أل
روى البخاري ومسلم فً الصحٌحٌن عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه  0ٌذكرك 

حمدان فقال صلى هللا علٌه   : مكة فمر على جبل ٌقال له كان ٌسٌر فً طرٌق
الذاكرون هللا   : ردون ٌا رسول هللا قالوما المف  : المفردون قالوا سٌروا سبق )   : وسلم
روى أبو الدرداء عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أن هللا تعالى  0  ( والذاكرات كثٌراً 
الذٌن   : وقال أبو الدرداء 0  ( أَنا مع عبدي ما ذكرنً وتحركت بً شفتاه )   : ٌقول

من عالمات   : ٌا هذا 0رطبة بذكر هللا تعالى ٌدخل أحدهم الجنة وهو ٌضحك  ألسنتهم
لو أحببت شخصاً من أهل الدنٌا فسمعت باسمه  0انزعاجه عند ذكر محبوبه  المحب

وَداٍع َدعا   : أما سمعت أن مجنوناً أحب مخلوقاً فلما ذكر انزعج فقال النزعج باطنك
ٌَّج أَحزان الفإاد ولَم ٌدر دعا بإِسم لٌلى ؼٌرها فكؤَنما إِذ َنحنُ   بالخٌؾ من منً َفَه

ٌُتلى علٌك وما تتؽٌر وكم تسمع  أَطار بَقلبً طاِئراً كاَن فً َصدري وهذا ذكر هللا 
أوامره ونواهٌه وال تتدبر وقد ٌسره الكرٌم على من اجتهد فٌه وما عسر وكم  من

حقٌقة النظر وتبصر وعمل ما أمره وترك ما نهى عنه فً العمل  من نظر فٌه
نه مقصر فٌه تفكر ال ٌلتذ بطعام وال فً عمله رأى أ والقول وتحرر وكلما نظر

سمعت قوله فً الكتاب العزٌز مسطراً إخباراً  شراب وال نوم إال ذكر وتذكر أما
َما )   : عنهم فً ذكرهم له قوالً بلٌؽاً مفسر الُمإِمُنوَن الَِّذٌَن إَِذا ُذِكَر هللَاُ َوِجلَت  إِنَّ

اِبِرٌنَ  )   ( وُبُهمقُلُ  فشكرهم على ذلك وستر بؤنه راض عنهم ٌوم   ( َعلَى َما أََصاُبهم َوالصَّ
مَ  )   : السماء وتتفطر تشقق وَمِئٍذ ِبَما َقدَّ ٌَ ؤ اإلِنَساُن  َنبَّ رَ َوأَ  ٌُ wوٌبقى العاصً نادماً على   ( خَّ
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وفً ذٌل ذنوبه معثر فإذا دعً لقراءة كتابه رأى  تفرٌطه ُمحسر مثقل بحمل خطاٌاه
أمر به إلى النار مسحوب مجرجر فٌندم فال  ما فٌه من السٌئات تحٌر وٌرى ؼٌره قد

ٌُرحم وال ٌعذر ٌُسَمُع وال  جبر فالعذاب الشدٌد لمن كد وطؽى وت ٌنفع وٌبكً فال 
فهو المعٌن لمن لجؤ إلٌه فله  فعسى بعد الكسر تجبر 00ونصحتك فالتوبة التوبة 

  0الحمد على ما قضى وقدر 

  والشر الفصل الرابع عشر تفاوت النفوس فً الخٌر

هللا خلق آدم من  أن )   : روى أبو موسى رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
األبٌض  منهم  : قبضة قبضت من جمٌع األرض فجاءوا بنوا آدم على قدر األرض

 وجاء 0  ( طٌب والسهل والحزن وبٌن ذلكواألحمر واألسود وبٌن ذلك والخبٌث وال
 إن هللا خلقهم فً ظلمة فرش علٌهم من نوره فمن أصابه ذلك النور )   : فً حدٌث آخر

فهذا ٌدل على أن من خلق من الصفا صفا له ومن خلق  0  ( اهتدى ومن أخطؤه ضل
خلق  0كدر علٌه فلم ٌصلح للقرب والرٌاضة وإنما ٌصلح عبد نجٌب  من الكدر

فكانت خلعة العبادة علٌه عارٌة فسخن ماء معاملته بإٌقاد  لٌس من ماء ؼٌر طاهرإب
وخلق عمر من أصل  0الموقد عاد إلى برودة الؽفلة  نار الخوؾ فما أعرض عنه

كالعارٌة فلما عجب نٌران حمٌة الجاهلٌة أثرت فً  نقً فكانت أعمال الشرك علٌه
  : إعراضه فعاد سخنه إلى برد العرفان تقدٌر طبعه إلى أن فنى مدد حظها بفناء مدة

دُّ عن قصِدِه َكما أنَّ الماَء من بعِد إِسخانه سرٌعاً  وكلُّ إِلى َطبِعِه َعاِئُد َوإِن هُ الصَّ َصدَّ
البّد   : الحت عقبة المعصٌة آلدم وإبلٌس فقال لهما لسان الحال  : َبرِدِه ٌا هذا ٌعود إِلى

ها فؤما آدم فانكسر قلبه فً طرٌقه وبكى سلوكها فسلكا ٌتخبطان فً ظالم من
ال تجزع أنا عند الُمنَكِسَرِة قلوبهم من أجلً   : فهتؾ به هاتؾ اللطؾ لصعوبة مضٌقه

فجاء ضاحكاً معجباً بنفسه فثار الكبر من قلبه فتكاثرت ظلمة طرٌقه فلما  وأما إبلٌس
حَمةُ  ) رأس العقبة ضرب  إلى ارتفعا َوَظاِهُرهُ ِمن  َبٌَنُهم ِبُسوٍر لَُّه َباٌب َباِطُنُه ِفٌِه الرَّ

فً عقبة المعصٌة فكٌؾ افتراقنا فنادى  ٌا آدم كنا رفٌقٌن  : فقال إبلٌس  ( ِقَبلِِه الَعَذابُ 
  0نحن َقَسمَنا   : منادى األزل

  الفصل الخامس عشر روض نفسك

أما رأٌت الزارع  طهر قلبك من الشوائب فالمحبة ال تلقى إال فً قلٍب طاهر  : ٌا هذا
حجراً ألقاه  بة وٌسقٌها وٌروٌها ثم ٌثٌرها وٌقلبها وكلما رأىٌتخٌر األرض الطٌ

وكذلك  وكلما شاهد ما ٌإذى نجاه ثم ٌلقى فٌها البذر وٌتعاهدها من طوارق األذى
 الحق عز وجل إذا أراد عبداً لوداده حصد من قلبه شوك الشرك وطهره من أوساخ

حؤة الخوؾ واإلخالص الرٌاء والشك ثم ٌسقٌه ماء التوبة واإلنابة وٌثٌره بمس
ظاهره وباطنه فً التقى ثم ٌلقى فٌه بذر الهدى فٌثمر حب المحبة فحٌنئذ  فٌستوي

وطناً ظاهراً وقوتاً طاهراً فٌسكن لب القلب وٌثبت به سلطانها فً  تحمد المعرفة
من بركاتها إلى العٌن ما ٌفضها عن سوى المحبوب وإلى  رستاق البذر فٌسري

wاللسان ما ٌحبسه عن فضول الكالم وإلى القدم ما  طلوب وإلىالكؾ ما ٌكفها عن الم
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النفس الطاهرة رائضها العلم وندٌمها الحلم  ٌمنعه من سرعة اإلقدام فما زالت تلك
الخلوة وكنزها القناعة وبضاعتها الٌقٌن  وسجنها الخوؾ ومٌدانها الرجاء وبستانها

ولة بتوطئة رحلها لرحٌلها وهً مشؽ ومركبها الزهد وطعامها الفكر وحلواها األنس
فالصحٌفة نقٌة وإن جاء البالء  وعٌن أملها ناظرة إلى سبٌلها فإن صعد حافظاها

فٌا طوبى لها إذا نودٌت  فالنفس صابرة تقٌة وإن أقبل الموت وجدها من الؽش خلٌة
ف )   : ٌوم القٌامة ُتَها النَّ ٌَّ ٌَّة سُ ٌاأَ رِض ًة مَّ ٌَ ُة ارِجِعً إِلَى َربِِّك َراِض    0 ( الُمطَمِئنَّ

  سادس عشر خالؾ هواكالفصل ال

بر عند دنٌاها وشؽلها ما  هلل درُّ نفس تطهرت من أجناس هواها وتجلببت جلباب الصَّ
مالت إلى الهوى  رأى قلبها عما رأت عٌناها وإن مالت إلى الدنٌا نهاها ُنهاها وإن

 شفاها شفاها سهرت تطلب رضى المولى فرضى عنها وأرضاها وقامت سوق
ا فباعت حرصها بالقناعة فظفرت بؽناها وفوقت سهام المجاهدة على سوق هداه

أهداؾ المحارم تبتؽً عالها ورمت نجائب األسحار فساقها حادى  العزائم إلى
وقطعت بٌداء الجد بآلة المستعد فبلؽت ُمَناها فمن أجلها ٌنزل  االستؽفار إذ عناها

وما أعَطى  0جزاها ولوالها لم تثبت األرض بؤهل دنٌاها  القطر وٌنبت الزرع من
ى َؼٌِرى  الَصباَبة ما اسَتحَقت َعلٌهِ  وال َقَضى حق المنازل مالحظها بعٌن ُؼرِّ

  وزائراها بجسم ؼٌر ناحل

  الفصل السابع عشر تبصر فً نفسك

ؼذاك فً  ٌا من نسً العهد القدٌم وخان من الذي سواك فً صورة اإلنسان من الذي
الذي  أعجب مكان من الذي بقدرته استقام الجثمان الذي بحكمته أبصرت العٌنان من

 بان للرشد وبان من الذي بارزتهبصنعته سمعت األذنان من الذي وهب العقل فاست
بالخطاٌا وهو ٌستر العصٌان َمِن الذي تركت شكره فلم ٌإاخذ بالكفران إلى كم 

وما ٌصبر على الخالؾ األبوان وتعاملنً بالؽدر الذي ال ٌرضاه اإلخوان  تخالفنً
ما جالسوك فً   : ِخالفً ما َعزَّ ِعندك وهان ولو علم الناس منك ما أعلم وتنفق فً

ًَّ فً ذلك فؤنا المعروؾ َنقِّل فَُإاَدَك حٌُث شئَت ِمن الهوى ما الحبُّ  ان فارجعمك إل
ؤلَفُُه الَفَتى وحنٌنه أَبداً  إاِلَّ  ٌَ ِل َكم َمنِزٍل فً األَرض  ِل َمنِزِل ٌا مبارزاً  لِلَحِبٌب األَوَّ أِلُوَّ

نً تدبر مدٌماً للتوا بالقبٌح مهد عذرك ٌا مواصالً نقض العهود جانب ؼدرك ٌا
أٌام العوافً وهللا ما  أمرك ٌا مإثراً ما ٌفنً على ما ٌبقى خالفت خبرك ٌا الهٌاً فً
قبرك ٌا حامالً أثقال  تترك ٌا واقفاً مع األمانً ضٌعت عمرك ٌا فارحاً بقصره تذكر

وسمعت سٌرهم  الذنوب هال خففت ظهرك سار الصالحون إلى ذكرنا وآثرت هجرك
 حبة المتقٌن فاشرح للٌقٌن صدرك وإن أحببت حالوةإن أردت ص 0وضٌعت أجرك 

العواقب فاستعمل صبرك إن حال شراب مناجاتنا فبدد خمرك إن طاب لك سماع 
زمرك اعتبر عن خل الثرى والكفان وتفكر فً البال وتذكر ذاك  ذكرنا فاكسر

  0اآلفات إال أن تعاٌن الوفا وفات  الرفاق فما بٌنك وبٌن هذه

w  الفصل الثامن عشر تذكر ٌا عامل
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فإذا  قتكٌا من له قلٌب ومات ٌا من كان له وقت وفات أشرؾ األشٌاء قلبك وو
تُرُك نفسه وٌزَعُم أَنَّ َقد َقلَّ َعنها ٌَ بكً َعلى الموَتى و ٌَ َعَزاُإهُ ولَو كاَن ذا  أهملت َو

ُرئى سمنون ٌوماً على شاطئ دجلة  رأٍى وعقٍل َوِفطَنٍة لكاَن َعلٌِه ال َعلٌِهم ُبَكاُإهُ
به كان لً قلب أعٌش   : ٌقول وبٌده قضٌٌب ٌضرب به فخذه حتى تبدد لحمه وهو

وأؼث ما دام لً  ضاع منً فً تقلبه رب فاردده على فقد عٌل صبري فً تطلبه
كالصفا  رمٌق ٌا ؼٌاَث المستؽاث به ابِك على وقت كان قد صفا وعلى قلب صار

كنُت  مَنازلَ   : وعلى زمان تبدل فٌه الوصل بالجفا وعلى ربع خال من الٌقظة وعفا
اَم ُكنُت على األَ  ٌَّ ام منصوراً ما تتوفى فً سمٌنأَهواها وآلَفَُها أَ بدنك حتى نسٌت  ٌَّ

الهوى أما  إدراجك فً كفنك وال متعت نفسك بمواعٌد الُمنى إال بعد أن أسرك ُحب
 وعظك الزمان من بسطه وقبضه أما أجد لك بجدٌد بعد االعتبار ببعضه أما تدرك

ا أُدَى الحٌن من طوله وعرضه ٌا عجباً كٌؾ التذَّ حامل بؽمضة وكم طٌل ٌوم م
أما تعلم أنَّ الممات والحساب أمامك فتهٌؤ للرحٌل وأصلح خٌامك  بعض فرضه

قطع المدى مدامك واجتهد أن تنشر اإلخالص فً المحل إال  واحفظ مقالتً واقطع
الدجى واهجر للمنام منامك وال تترك ولو بت اللٌل  على أعالمك وصل صالتك فً

من المك وأفق فً زمان اإلمكان  قال عاصٌاً صٌامك وأحضر قلبك وسمعك وإن
  قبل انثات العرى

  الفصل التاسع عشر الفائزون

مإدبها وسلموها إذا   در أقوام أقبلوا بالقلوب على مقلبها وأقاموا النفوس بٌن ٌديهلل
اللٌالً كؤنهم  باعوها إلى صاحبها وأحضروا اآلخرة فنظروا إلى ؼائبها وسهروا
لوا ِبَرعِى كواكبها ونادوا أنفسهم صبراً على نار حطبها ومقتوا الدنٌا فما مالوا  ُوكِّ

إِذا ُكنَت قُوَت  0لى لقاء حبٌبهم فاستطالوا مدة المقام بها إلى مالعبها واشتاقوا إ
بقاء الَضِب فً الماِء أَو كما  الَنفس ُثَم هجرُتها َفَكم تلَبُث الَنفس التً أَنَت قوتها ستبَقى

عٌُش ببٌداء المهامه حوتها بعض العابدات كانت وهللا لقد سئمت الحٌاة حتى   : تقول ٌَ
على ثقٍة أنت من   : وحباً للقائه فقٌل لها رٌته شوقاً إلى هللالو وجدت الموت ٌباع الشت

ٌا ناظَر   : ظنً به أفتراه ٌعذبنً وأنا أحبه ال وهللا لحبً إٌاه وحسن  : عملك قالت
ٌوماً وَهل َتدُنو ِمَن البٌن هللَاُ ٌعلَُم أَنً بعَد فُرقُتُكم ك  العٌِن قُل َهل ناظرَت عٌِنى إِلٌكَ 

ِمن الجَناَحٌن هلل در أرواح تشتاق إلى روح قربة وتلتذ عند ابتالئه بوقع  طائٍر َسلَبوهُ
علٌها الزمان شوقاً إلٌه لحبه إن سؤلت عن صفاتهم فكل منهم مخلص  ضربة وٌطول

خائؾ من عتبه قائم على نفسه باستٌفاء الحق منها على قلبه  لربه مجتهد فً طاعته
ٍة إِلٌُكم الخافقاِن الشوق واألَمل فإِن نهضَت فما رقٌٌب ُمشتاٌق بحرك كٌَؾ ٌقُعدُ   : وأنشد

ٌد ما اخترُت ؼٌرُكم  لً َؼٌُرُكم ٌَ وطر وإِن قعدَت فما لً ِعنَدُكم شؽل َلو كاَن لً 
وما لً ؼٌرُكم بدل ولم تعرض األَقوام بعدكم ٌستؤ ذنوٌن على َقلبً َفما  فكٌَؾ ذاكَ 

  وَصلوا

w  واإلنابة الفصل العشرون سارع إلى التوبة
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األفعال  راقب من ٌراك على كل حال وما زال نظره إلٌك فً جمٌع  : أٌها العبد
 هر سرك فهو علٌم بما ٌخطر بالبال المراقبة على ضربٌن مراقبة الظاهر ألجلوط

 من ٌعلم وحفظ الجوارح عن رذائل األفعال واستعمالها حذراً ممن ٌرى فؤما مراقبة
الباطن فمعناها أدب القلب من مساكنة خاطر ال ٌرضاه المولى وأجد السٌر فً 

الشوق واألنس   : الجوارح قال سرى األولى وأما مراقبة الظواهر فهً ضبط مراعاة
القلب فكان هناك اإلجالل والهٌبة حال وال رحالً ومن ظهر الخشوع  ٌرفرفان على

إذا عملت فانظر نظر هللا   : قال حاتم األصم 0على جوارحه  على قلبه دخل الوقار
من ؼض   : وقال أبو الفوارس الكرمانً 0هللا فٌك  إلٌك وإذا شكرت فاذكر علم

الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره  عن المحارم وأمسك نفسه عن بصره
ٌَرَعى   : تخطئ فله فراسة باتباع السنِة وعود نفسه أكل الحالل لم كاَن َرقٌباً ِمنَك 
ٌَرَعى َناِظِري ولسانً فما َنظَرت عٌناَي بعدك منظراً لعمرك إاِلَّ  خواِطري وآخٌر 

ًَّ َبعَدَك لَفَظًة لِؽٌرَك إاِلَّ قُلتَ  َدَرت ِمنَقد رمقانً َوال بَ   : قُلتَ  َقد رمقانً َوال   : ِف
ؼٌرَك َخطَرًة على الَقلِب إاِلَّ َعرَجا بعنان َوفتٌان ِصدٍق قد سِمعَت  َخَطَرت ِفً ِذكرِ 

هُر أَسالً عنُهم ؼٌَر أََننً أَراَك على َكالُمُهم كل  وُعفَِّؾ َعنُهم خاِطري وِجنانً َوما الدَّ
جهاِت ترانً إِلى متى تمٌل إلى الزخارؾ وإلى كم ترؼب لسماع المالهً ال

أما آن لك أن تصحب سٌداً عارؾ قد قطع الخوؾ قلبه وهو على علمه  المعازؾ
قٌاماً ونهاره صٌاماً ال ٌمٌل وال آنؾ دائم الحزن والبكاء متفرٌغ له  كاكؾ ٌقطع لٌله
لى صعب المتالؾ وأنت فً ؼمرة ذلك ٌخشى القطٌعة واالنتقال إ ومنه خائؾ ومع

كؤنً بك وقد هجم علٌك الحمام العاسؾ وافترسك من  هواك وعلى حب دنٌاك واقؾ
عنك حبٌبك وقرٌبك ومن كنت علٌه عاطؾ ال  بٌن خلٌلك وصدٌقك المإالؾ وتخلَّلى

وقد نزلت بفناء من له الرحمة  سٌتطٌعون َردَّ ما نزل بك وال تجد له كاشؾ
أخوؾ المخاوؾ وإن  فلو عاتبك لكان عتبه على نفسك من واإلحسان واللطائؾ

كثٌر الزلل  ناقشك فً الحساب فؤنت تؤلؾ أٌن مقامك من مقام األبطال ٌا بطال ٌا
أمانٌك  والخطاٌا ٌا قبٌح الفعال كٌؾ قنعت لنفسك بخساسة الدون ٌا معنون وؼرتك

  : قالب الحقبحب الدنٌا ٌا مفتون هال تعرضت ألوصاؾ الصدق فاستحلٌت بها ال
اِئُبونَ  )   إلى متى أنت مرٌض بالزكام ومتى تستنشق رٌح  ( الَعاِبُدوَن الَحاِمُدونَ  التَّ

قمٌص ٌوسؾ علٌه السالم ٌا ؼالم لعله ٌرفع عن بصٌرتك حجاب العمى وتقؾ 
ٌوسؾ مع ٌهوذا من مصر إلى  باب إله األرض والسماء خرج قمٌص متذلالً على

علموا برٌحه وال حامل القمٌص علم وإنما قال صاحب  كنعان فال أهل القافلة
كل واحد منكم فً فقد قلبه كٌعقوب فً فقد ٌوسؾ   ( ٌُوُسؾَ  إِنًِّ أَلَِجُد ِرٌحَ  )   : الوجد

وٌتحسر ولٌبك على ما سلؾ وال ٌٌؤَس كٌؾ طرٌق  فً مقام ٌعقوب فلٌنصب نفسه
وركوب نجائب العزم إنضاء بعٌر الجسم ومصاحبة رفقة  التحسس قطع مرحل اللٌل

  0الندم والمستؽفرٌن باألسحار 

  الطاعة الفصل الثانً والعشرون بعض ثمرات

وجد كل خٌر لدٌه وال  من أراد دوام العافٌة فلٌتق هللا ما أقبل مقبٌل علٌه إال  : إخوانً
wم َزاِئراً إاِلَّ ِجئُتكُ  وهللَاِ ما  : أعرض معرض عن طاعته إال وتعثر فً ثوب ؼفلته
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َتَعثََّرت بؤَذٌالً روى أبو هرٌرة  األَرُض ُتطوى لً َوال انَثَنى َعزمً َعن باِبُكم إاِلَّ 
لو أنَّ عبادي أطاعونً   : ربكم عزَّ وجل قال )   : عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

 0  ( الرعدبالنهار ولم أُسمعهم صوت  لسقٌتهم المطر باللٌل وأطلعت علٌهم الشمس
كدر ُكدر علٌه ومن أحسن فً لٌله  من صفا صفا له ومن  : قال أبو سلٌمان الدارانً

البقاء دم على اإلخالص والنقاء  فٌامن من ٌرٌد دوام العٌش على 0كفى فً نهاره 
تذل اإلنسان وتخرس  وإٌاك والمعاصً فالعاصً فً شقاء المعاصً والمعاصً

ٌحٌى بن أبً  قال 0تحمل االعوجاج مكان التقوٌم اللسان وتؽٌر الحال المستقٌم و
كً  لما أصاب داود الخطٌئة نفرت الوحوش من حوله إلهى رد على الوحوش  : كثٌر

 أستؤنس بها فردها هللا علٌه فؤحطن به واصطففن إلٌه فرفع صوته بقرآنه الزبور
بح   : فنادته هٌهات هٌهات ٌا داود قد ذهبت الخطٌئة بحالوة صوتك فكان ٌقول

صفا أصوات الصدٌقٌن وأصبحت كالبازي المنتؾ رٌشه ٌرى حسران  صوتً فً
ٌَخِفقَن ِفى الَهوَى فٌذكر ِرٌشاً ِمن جناحٌِه وافر  ٌَرى  : كلما طار طائرٌ  طاِئراُت الَجِو 

ٌِد قادر إِلى أَن َوقد كانَ  ماً َعلى ُكِل من ٌهوى ِمن الصَّ اُض ُمَنعَّ ٌَ أَصابتُه  َدهراً فً الرِّ
لون لفورهم  ن الدهر َنكَبًة فؤَصبَح َمقصوَص الجناحٌِن حاسر َمضى الساِبقونَ مِ  األَوَّ

رت فً أَمري وإِنً لخاسر   وقصَّ

  الفصل الثالث والعشرون

من  أن هللا عز وجل قد قدر الصلوات وقدمها على ؼٌرها -إخوانً  -اعلموا 
العبادات وإنما ٌحافظ علٌها من ٌعرؾ قدرها وٌرجو أجرها وٌخاؾ العقاب على 

سل وكافر إن وهذه صفة المإمن وإنما ٌتوانى عنها ناقص اإلٌمان إن تكا تركها
مسلم فً صحٌحه من حدٌث جابر عن النبً صلى هللا علٌه  وقد روى 0تهاون 

وروى فً صحٌحه أن النبً  0  ( وبٌن الكفر ترك الصالة بٌن العبد )   : وسلم أنه قال
علٌك بكثرة السجود فإِنك ال تسجد هلل سجدة إال رفعك هللا  )   : صلى هللا علٌه وسلم قال

وروى أنس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه  0  ( خطٌئة ك بهابها درجة وحط عن
وقد كان هلل عز وجل عباد ٌحبون خدمته  0  ( الصالة جعلت قرة عٌنً فً )   : قال

وروى  0الصالة قلوبهم وٌجمعون ألدائها هممهم  لشدة محبتهم إٌاه فٌحضرون فً
الخشوع وكان ٌسجد فتنزل  الصالة فكؤنه عود من عن ابن الزبٌر أنه كان إذا قام فً

أو حائطاً أو وجه حجر أو رحل فدقه وهو  العصافٌر على ظهره ال تحسبه إال جزعاً 
إذا دخل بٌته سكت أهل البٌت فإذا  فً الصالة فذهبت ببعض ثوبه فما التفت وكان

أن من أحب المخدوم أحب  - إخوانً -واعلموا  0قام إلى الصالة تحدثوا وضحكوا 
صلة بٌن العبد وبٌن  عرؾ العبد من ٌناجى لم ٌقبل على ؼٌره والصالةالخدمة له لو 

فإذا كشؾ   : اإلقامة وستر التقرٌب 0األذان كاإلذن فً الدخول   : الستر األول 0ربه 
  ( أَرحنا بها ٌا بالل )  ذلك الؽطاء الح للمتقً قُرة العى فدخل فً دائرة دار المناجاة

ٌا  0التقرٌب عن الحبٌب  اكشؾ ٌا بالل ستر  ( ةجعلت قرة عٌنً فً الصال ) فقد 
ال وضٌاع وقتك أفال ٌبكً  لو سافرت بلداً لم تربح فٌه حزنت على فوات ربحك  : بطَّ

ٌُرِسلُها كالطٌور  ٌُصلً 0من دخل فً الصالة على قرة العٌن ثم خرج بؽٌر فائدة  ف
ٌُقَعُد ُمسَتعِجالً كِمث wالَطروِب إِذا َما َرَقَص  لِ إِذا أَرسلَت من حصار القفص ٌقوُم و
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إنما ٌصاد   : ٌا هذا 0إخوانً ال تقنعوا بالحركان فإن هللا ال ٌنظر إلى صوركم 
فحرام على  الطائر بمحبوبه من الحب ومحبوب القلب الطاهر ذكر هللا عز وجل

 قلبك على قلبك الحائم حول جٌؾ الهوى الِق له حب الذكر على فخ الصدق فً
 تناه عن قبٌح  : ُعد إلى ربك أٌها العبد 0ٌقع فً شبكة المعرفة  حدٌقة الصور لعله

كتب الحسن  0فعلك قبل انبثاث جهلك وانظر لنفسك فً أمرك قبل حلولك فً قبرك 
ووعظ  0أما بعد فكؤنك بالدنٌا لم تكن وباآلخرة لم تزل   : بن عبد العزٌز إلى عمر

ام  : فقال أعرابً ابنه ٌَّ تنذرك والساعات تعد علٌك واألنفاس  ال الدهر ٌعظك وال األ
ابن   : ووجد على حجر مكتوب 0أمرٌك إلٌك أردهما بالمضرة علٌك  تعد منك أحب

أجلك لزهدت فً طول أملك ولرؼبت فً الزٌادة فً عملك  آدم لو رأٌت ما بقى من
رت من جهلك وحٌلك وإنما ٌلقاك ندمك إذا زلت قدمك وأسلمك أههلك  ولقصَّ

والنسٌب فال أنت إلى دنٌاك عائد وال  لولد القرٌب ورفضك الولدوحشمك وباعدك ا
وقؾ قوم على راهب  0الحسرة والندامة  قبل 0فً حسناتك زائد فاعمل لٌوم القٌامة 

ا سائلوك أفمجٌبنا أنت فقال  : فقالوا ال تكثروا فإنَّ النهار لم ٌرجع والعمر لن ٌعود   : إنَّ
على   : ما على الخلق ؼداً عند ملٌكهم قال  : قالواف والطالب حثٌث فً طلبه ذو اجتهاد

  : تزودا على قدر ٌا هذا  : فؤوصنا قال  : إلى المقدم قالوا  : فقال فؤنً الموئل  : نٌاتهم قالوا
ملك الموت وائت وأنت تشاهد فٌها عملك عمرك قلٌل وقد ضٌعت  ال تجزع لرإٌة

خر واللٌلة األخٌرة ما أرخص ما البقٌة ولعل هذا الٌوم اآل أكثره فكٌؾ شعورك فً
السرى إنما المرض نهاٌة الصحة والفراق قرٌن الوصلة  ٌباع عمرك وما أؼفلك عن

والحبٌب مفاِرٌق أو ُمَفاَرٌق والمرء رهن مصائب  واألٌام ترحل وال بد من مسة بدن
ام تنقضً حتى ٌوارى جسمه فً 0 ٌَّ رمسه فمإجل ٌلقى الردى فً ؼٌره ومعجل  األ

العبور وسوق التزود ومتطهرة التنظٌؾ  الردى فً نفسه الدنٌا لمن فهم قنطرةٌلقى 
ومحزنة الربوع ومجرٌة الدموع  وزرعت للحصاد فؤما للعاقل فهً مفرقة المجامع

فٌها قدر بلؽتك وخذ مقدار  من نال من دنٌاه أمنٌته أسقطت األٌام منها اإللؾ اطلب
قدر الحاجة  ره اطلب الدنٌاحاجتك خصها خصوص المسافر فً طلب علؾ بعٌ

 واطلب اآلخرة على حسب الطاقة هذا ولو أنك بلؽت إلى الحمى التوكل الستراح
  0قلبك وؼذاك هللا كما ٌؽذي الطٌر تؽدو خماصاً وتروح بطاناً 

  الؽفلة الفصل الخامس والعشرون احذر

ا َمن َخاؾَ  )   : قال هللا عز وجل فَس َعِن الَهَوى َفإِنَّ ا َوأَمَّ ِه َوَنَهى النَّ ًَ َمَقاَم َربِّ َة ِه  لَجنَّ
إنه قٌام هللا   : والثانً 0إنه قٌام العبد بٌن ٌدي ربه ٌوم الجزاء   : أحدهما 0  ( الَمؤَوى

العبد من المحارم  تعالى عباده فؤحصى ما اكتسب والمراد بالهوى ههنا ما ٌهوى
فً نظر الحق  أن من تفكر عند إقدامه على الخطٌئة  : فٌذكر مقامه للحسنات واعلم

عند  رده فكره خجالً مما هم به فالناس فً ذلك على مراتب فمنهم من ٌتفكرإلٌه 
 جوالن الهم بالذنب فٌستحً من مساكنة ذلك الخاطر وهذا مقام أهل الصفا ومنهم من

قوٌت أسباب ؼفلته فهو ساكن ذلك الهم إال أنه ال ٌعزم علٌه ومنهم من ٌعزم لقوة 
ومنهم من زاد على ذلك بمقارنته المحظور فهو ٌستسقً إقدامه فٌما عزم علٌه  ؼفلته

wثم تدركه الٌقظة وإنما ٌكون هذا على مقدار تكاثؾ الؽفلة وقلتها فٌفكر عند  ومداناته
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عظمته من قد علم وعند ٌقظه فً جالل من قد سمع وعند فعله فً عزة  خاطره فً
ه الفكر إنما نبت عن إصرار راسخ من اإلٌمان فً القلب راعا من قد رأى وهذا

ومعاملة صادقة فً الخلوة إال أن الؽفلة عن التذكرة والسعً  الحق إلٌه حذار علته
القلب وران علٌه فإذا هم بخطٌئة أو قاربها اقتلب  على جادة الهوى ؼشى على

ُه  )   : الحق قبل ذلك كما قال هللا عز وجل مراعاة الحق إلٌه خذ مراعاته بحق َفلَوال أَنَّ
تعرؾ إلى  )   : وكما جاء فً الحدٌث  ( َصالِحاً  َوَكاَن أَُبوُهَما )   : وقال  ( ِمن الُمَسبِِّحٌنَ  َكانَ 

ثم فما ٌنفر طائر قلبه من وسخ العزم على الذنب  0  ( فً الشدة هللا فً الرخاء ٌعرفك
خجالً مما هم به ٌخرج نقٌاً بعد الوسخ طاهراً بعد النجس ألن  عام فً بحر الحٌاة

ومرهون باإلٌمان ولوال لطؾ الحق لكشؾ حجب الؽفلة  األصل محفوظ بالصدق
الهدى فرجع وأقام له هاتؾ التقوى فخشع والقلوب  لبراقع الذنب ؼٌر أنه أراه برهان

أما سمعت قول  0ما مرنت علٌه وعرفت  تحن إلى ما اعتادت وألفت وتنازع إلى
فالقاُع ِسراعاً والعٌُش ٌهوى هوٌاً َخَطرت خطَرًة  َبٌَنما َنحُن فً والِدكَ   : عمر بن أُبىَّ 

فما أَطقت مضٌاًّ قُلُت للشوِق إِذا دعانً لبٌك وللحادٌٌن  َعلى القلِب ِمن ِذكراَك وُهنا
ا أثاَرُهم ٌَّ وا المط ٌاِر ُمكَتئباً بعَدُهم وما َصنعوا  ردُّ  تخبرنا أُُئناً لَُهم تٌُع ٌا واِقفاً بالدِّ

ًَ خالٌٌة ِمن سادة فً الُتراب َقد  ٌنِدُب َقوماً َمن َملكهم ُنزعوا ادخل إِلى الداِر فه
مذاكرة وال  وَضعوا إِذا تؤَملُتُهم كؤََنُهم ما َنَظروا َنظرًة وال سمعوا وال جرى بٌنهم

رَجعوا تم  كب خطور رحالهم فما اسَتراحوا حَتى لَهالنصر سعوا وال نفعوا كانوا كر
محمد وآله  كتابة الٌاقوتة عل التمام والكمال والحمد له وحده وصلى هللا على سٌدنا

 وسلم

 تم نسخه من موقع نداء اإلٌمان 
 مكتبة مشكاة اإلسالمٌة 
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